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 املقدمة

تواجد الى  نتطلع  اقول الصدق هل  تواجد مؤثر و أم  الساحة  الى املشهد   على  النظر 

، هل ما  نتساءلسواء فى مصر وبالد املهجر يجعلنا  ،  اإلنجيليبصورة عامة للمجتمع  

تواجدنا   التى  املجتمعات  فى  وتأثير  الساحة  على  تواجد  من  االن  حتى  اليه  وصلنا 

مللكوت هل األهداف التى وضعها اآلباء ووصلت بنا  يؤكد ارسالية الكنيسة وبناء ا   فيها  

فوضوي كل واحد يصنع ما يحسن  أم وضع  تواجد مؤثر  الى هذا الوضع االن حققت

الذى أصل فيها إلى   اإلنجيلي أضع في هذا الكتاب تحليلي الخاص للمشهد     فى عينيه !!

العربية وقادة الشباب فى املجتمعات   نتائج ربما تهم صناع القرار فى الكنائس االنجيلية

 والخدام فى مجتمع الشرق األوسط!! 

 ونحاول فى هذه الدراسة فض االشتباك بين القضايا   اإلنجيلياملشهد  
ً
متشابك جدا

ورصد ألهم مظاهر التأثير للحركة االنجيلية فى املجتمعات العربية فى الشرق  الشائكة

 وسط. األ 

د عن الشخصنة لألمور ونختم بنظرة  ثم نستعرض الحالة الراهنة بتقييم متوازن بعي

إطار   وفى  الحالية  التغيرات  ظل  فى  األوسط  الشرق  فى  اإلنجيلية  للحركة  مستقبلية 

لكننا  أى أغراض شخصية  الدراسة من  فى هذه  امللكوت متجردين  بناء  البحث عن 

لعمل   برجاء  ونتطلع  األهداف  من  ونتحقق  التاريخ  الشرق    ليينجإنرصد  فى  متميز 

 االوسط. 

  القس رفيق ابراهيم
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 الفصل األول 

 فى الشرق االوسط اإلنجيلي تاريخ العمل 

 

  بالهينةمام تحديات ليست  أوسط يجد إننا  املتابع الجيد للحالة االنجيلية فى الشرق ال 

أن   يصعب  البعض    اإلنجيلين  يواجهاوالتى  بعضهم  عن  بمعزل  العربية  بالدنا  فى 

فالتحديات تكاد تكون متشابهة الن أغراض وأهداف االنجيل واحدة والوصول اليها ربما 

مجتمعات   في  املحلية  الكنيسة  أى  املؤسسة  على  التحديات سواء  هذه  مواجهة  يحتاج 

من   مسيحية  اقلية  داخل  اقلية  بوصفها  االوسط  الكالشرق  نعتبر  االسف  نائس مع 

أن   وتحاول  عليها  دخيلة  حركة  االنجيلية  الحركة  أن  التاريخية  الجذور  ذات  التقليدية 

نبته  تعتبرها  التاسع عشر وربما  القرن  أواخر  فى  املنطقة  الذى ساد  تربطها باالستعمار 

 غريبة عن تراثها املسيحى والسؤال 

  

باطل به  يراد  حق  أم  صحيح  الكالم  هذا  نعم   هل  الحقيقة  نصف  حركة    لنه  ترجع 

االرساليات الى بداية الزحف االستعماري على بالد الشرق االوسط ولكن اصبح مع الوقت 

له قادة وطنيون يعملون بأهداف جادة ملحاربة الجهل والفقر واملرض فى    اإلنجيلي العمل  

 بلدان الشرق الوسط وما يزال تأثير هذه الحركات االرسالية قائم حتى هذا العصر.

  والتنموي   الروحيوربما يكون الهدف هو إبعاد الحركة اإلنجيلية من املشاركة فى العمل  

  تاريخيلهم تراث    اإلنجيلينببلدان الشرق الوسط وإضعاف تأثيرها ولكن أثبتت اليام ان  

ولكن الدارس الجاد يستطيع ان  وغير موضوعي  للعمل ال ينكره إال شخص غير محايد  

لية هى التى أيقظت الكنائس التقليدية من غفوتها وصار العمالق  يقول ان الحركة اإلنجي

النائم يعمل بشكل يتوافق مع مبادئ امللكوت بعيد عن املوروث الشعبى العقيم الذى لم 

الشرق   املجتمعات  فى  الكنيسة  نمو  فى  االن أوسطية  يساعد  لكن  سابقة  عصور  فى 
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العمل   فى  االنجيلية  الطرق  ان  ترى  أن  كل   الكنس يتستطيع  بين  مشترك  امر  اصبحت 

   الطوائف املسيحية فى البلدان العربية

الوسط الشرق  مسيحيو  مّر  واالقتصادية    لقد  والسياسية  التاريخية  امِلحن  بشتى 

  والدينية منذ تأسيس الكنيسة الولى.

اإلنجيلية الكنيسة  الهم  السؤال  إلى     يبقى  النظر  يتعين  للتاريخ  رصد  فبعد  أين؟"  إلى 

مع  مستقب العالقة  في  اإلنجيلية  الكنيسة  ودور  االوسط،  الشرق  في  اإلنجيلي  الوجود  ل 

املجتمع املصري، في ضوء التحديات الراهنة التي تواجهها منطقة الشرق الوسط عموما  

والكنيسة بصفة خاصة فقد اتى علينا ارهاب اسود مد يده بالقتل للجميع ونحتاج أن 

 وأعتقد نفهم كيف نتعامل مع هذا والهجرة  
ً
للمجتمعات املسيحية فى الشرق ليس حال

انها ستكون كارثة بدأت املسيحية تختفى من اماكن كثيرة فى لبنان والعراق وسوريا وقرى  

بأكملها هاجرت الى البالد املتقدمة أمال فى حياة افضل بعيد عن التهديد بالقتل والذبح  

ين املهاجرين ينغمسون فى  الشخصية وجدت املسيحيين الشرق اوسطي   تجربتيومن خال  

االغتراب  ويعيشون حالة من  اليها  اتى هاجروا  املجتمعات  بعيد عن  بهم  انشطة خاصة 

املجتمعات   تحديات  اما  جدا  هش  هناك  املولود  الجيل  وخصوصا  هوية  عن  والبحث 

بأدوات ومبادئ  الحداثة  الحداثة وما بعد  شرق اوسطية    الغربية وال يستطيع مواجهة 

ع وعفى  جديد  ضعيفة  من  املوقف  استيعاب  الى  نحتاج  الزمان  مع    والتعاطينها 

املوقف   ان    لالجتهادمستجدات  اوسطية  الشرق  الكنيسة  تساعد  حلول  إلى  والوصول 

او   اوطانهم  سواء  فيها  تتواجد  التى  مجتمعاتها  في  فرقا  تصنع  مجتمعاتها  في  تندمج 

 مجتمعات الهجرة التى هاجروا إليها. 

 

  

فى   يقول دكتور سليم منير فى مقالة رائعة تلخص وضع مسيحيي الشرق الوسط

منذ االستعمار الصهيوني وتأثيره على   العربيالظروف التاريخية التى مر بها الوطن 

يعلل انحدار الحركة  وما تم من خراب في اوطاننا العربية و  العربيوحتى الربيع املنطقة 
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فيؤكد ويقول : " ان   ٦٧ونكسة الى انتصار اسرائيل اصر وتيار عبد النالقومية العربية 

على كل من مصر والردن وسوريا قاد  ١٩٦٧انتصار اسرائيل العسكري في حرب عام 

وبشكل واضح الى إظهار ضعف الحركة القومية العربية وزاد من شعبية االخوان  

ن القومية العربية املسلمين. استغل اإلخوان املسلمون هذه الفرصة لكي يثبتوا للناس بأ

ال تملك الحل ملشاكلهم وابتدأت تظهر الشعارات املنادية بأن اإلسالم هو الحل. أخذت 

التي نشبت بين اسرائيل من جهة  ١٩٧٣قوة جماعة اإلخوان باالزدياد بعد حرب عام  

وكل من مصر وسوريا من جهة اخرى واسترجاع قناة السويس، إضافة الى نجاح الثورة  

 تأسيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.اإليرانية و 

أما بالنسبة للمسيحيين في الشرق الوسط فإّن نشوء حركة اإلخوان املسلمين قد زاد 

من التعقيدات التي كانت موجودة بالصل. رجع املسيحّيون إلى فترة التمييز الذي 

إلسالمي  واجهوه بسبب هويتهم الدينية، اذ أصبح اآلن هناك تفسيرا مختلفا للدين ا

اشتمل على فرض نمط حياة معّين وفقا لحكام الشريعة. رافق هذا التحّول حالة عداء  

تجاه مسيحيي الشرق الوسط اذ كان ُينظر اليهم بنظرة شك على أنهم أدوات لتنفيذ 

 سياسات الغرب في الشرق الوسط. 

العربية القومية  الحركة  إجهاض  الى  أدت  التي  العوامل  هذه  جانب  الستعمارية كا   الى 

االسرائيلي والصراع  هناك    -الغربية  كان  املسلمين،  اإلخوان  حركة  ونشوء  الفلسطيني 

 أدى الى خلق الفوض ى وهدم الهيكل التنظيمي للدول وهو غزو أمريكا للعراق.  
ً
عامال اخرا

املتطرفة  االسالمية  الجماعات  من  املزيد  ظهور  الى  هذه  والفراغ  الفوض ى  حالة  قادت 

حة وف
ّ
رض سيطرتها على بعض املناطق. وقد كان تنظيم الدولة االسالمية أشهر  واملسل

 هذه الجماعات.

 على املسيحيين والقليات الدينية الخرى في كل  
ً
كان وقع تنظيم الدولة اإلسالمية مدمرا

من سوريا والعراق. لقد ارتكب هذا التنظيم أعماال وحشية في حق املسيحيين والزيديين  
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الكنائس املوجودة في هذه املناطق. دفعت هذه الظروف املسيحيين الى  ودّمر بعض أقدم 

 الهجرة الجماعية من تلك املناطق خوفا على حياتهم. 

م لخذ خطوات عملية 
ّ
لقد دفع انهيار النظمة العربية وغزو العراق بالشباب العربي املتعل

ت هذه الثورة بمظاهرات  
ّ
ضد نظام الحكم الحالي،  آلت ملا يعرف بثورة الربيع العربي. تمثل

التواصل  وسائل  استخدموا  الذين  م 
ّ
املتعل الشباب  فئة  من  مشاركيها  أغلب  وكان 

في   الثورات  بدأت هذه   . بلدانهم  في  املستبّدة  النظمة  ملواجهة  االجتماعي ووسائل أخرى 

تونس وانتقلت فيما بعد إلى مصر ودول اخرى في الشرق الوسط. كان حلم هؤالء الشباب  

الصعدة  رؤية شتى  وعلى  بلدانهم  في  حقيقية  القتصاد    تغييرات  ناحية  من  وخصوصا 

ومعالجة الفساد وتطبيق املبادئ الديمقراطية. حدثت تغييرات جذرية نتيجة لهذه الثورة 

في تونس مثال، ولكن في دول اخرى كمصر انتهى بهم املطاف الى فرض الحكم العسكري  

ّول الربيع العربي الى حرب أهلية وما سببته من أثار  االستبدادي. أما في سوريا، فقد تح 

مدّمرة على الشعب. دفعت هذه الحرب بماليين السوريين لطلب اللجوء في دول أخرى في  

الشرق  مسيحيي  على  سلبا  أثر  قد  العربي  الربيع  لثورة  الذريع  الفشل  هذا  ان  العالم. 

لحكم الديمقراطي والحصول على  الوسط الذين كانوا يأملون برؤية املزيد من الحريات وا

 الفرص املتكافئة.

إلى الهجرة إلى دول الغرب كوجهة أولى،     ان كل هذه املوجات الصادمة دفعت باملسيحيين

بينما بقي البعض منهم منعزلين في بلدانهم متّبنين بذلك عقلية “الغيتو”. ال زال انخراط 

امل في  املسيحية محدودا  واملؤسسات  املسيحيين  كان  القادة  كما  السياسة  وعالم  جتمع 

الحال على مّر القرون املاضية. تبّنى الكثير منهم وبالخص من املجتمع اإلنجيلي الهوية  

املزدوجة معترفين بهويتهم الرضية ولكن مفّضلين االعتراف والتركيز على هويتهم السماوية  

شيطنة املسلمين    كاستراتيجية هروب من مواجهتهم للوضع الراهن. استمر املسيحيون في

وتجريدهم من مشاعرهم اإلنسانية. ان هذا الفكر يتعارض مع تعاليم السيد املسيح التي 
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أقوم   سوف  هنا  املذكورة  السباب  ولهذه  مجتمعنا.  في  والنور  امللح  نكون  بأن  نا 
ّ
تحث

 بمناقشة أهمية تفاعل مسيحيي الشرق الوسط مع الوضع السياس ي.

 ويتكلم عن :ويستطرد الدكتور سليم منير 

 

 دور الكنيسة في اإلنخراط السياس ي: 

ر الكثير من املسيحيين مع موضوع االنخراط السياس ي. نتعامل مع المور 
ّ
يتعث

خنا بقذارتها. اال أن هذا  
ّ
السياسية كأنها أمورا دنيوية وخاطئة وكأن السياسة ستلط

للسياسة قائال إن سيعتمد على تعريفك للسياسة. يقّدم جون ستوت تعريفا مفيدا 

من خالل هذا التعريف نجد أنه من    [١0]السياسة “هي فن العيش سويا في إطار مجتمعي”.

 الصعب تفادي السياسة اذ أننا جميعا نعّد جزءا من املجتمع. 

ان تعاليم يسوع كانت سياسّية، اذ أنه قض ى وقتا كبيرا في معالجة قضايا تتطرق لكيفية 

د  العيش مع بعضنا البعض ونظرتنا لآلخرين. كان جّل ما قاله وفعله يسوع سياسيا وق

تّم في جّو مسّيس في ظل االحتالل الروماني. حتى إن تجّسد يسوع كان بمثابة عمل  

سياس ي، لنه قد أتى “إلى العالم للمشاركة في الطبيعة البشرية املجتمعية. لقد أرسل 

يسوع أتباعه إلى العالم ليقوموا بذات الش يء. وأكثر من ذلك، كان ملكوت هللا الذي 

عن نظام اجتماعي جديد ومختلف يحتوي على قيم ومعايير  أعلنه ورّسخه يسوع عبارة

  تتحدى تلك التي تبّنتها املجتمعات القديمة واملنهدمة”.

ال أقصد من هذا الكالم بأن يسوع كان منخرطا في نظام الُسلطة السياس ي. لم يؤسس  

 من هذا،    قّدم يسوع  يسوع حزبا سياسيا وكان ضد أي تفسير سياس ي لتعاليمه.
ً
بدال

نظاما جديدا نستطيع من خالله أن نرتئي العالم من حولنا. لم يسمح يسوع لنفسه أن  

ينساق لجندة الحزاب السياسية التي كانت نشطة في وقته. لكن كانت له أجندة  

 سياسية مهّمة أال وهي احضار ملكوت هللا من أجل مصالحة البشرية مع هللا.

https://bethbc.edu/acblogar/2020/01/24/%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-1/#_ftn10
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عّوين لالنفصال عن العالم بل لن نكون إننا كمسيحيين وأعضاء في الكنيسة لسنا مد 

نموذجا ملا ستكون عليه الخليقة املفدّية واملتجددة. كتب جون هاورد يودير “إن جسد 

املسيح يصّور لنا وبشكل مسبق مشيئة هللا من ناحية يكون الحياة االجتماعية للبشر. 

وليس هما منفصلين يحكمهما نظامين مختلفين  نجزئييإّن العالم والكنيسة ليسا 

الن مستويين مختلفين من حيث خضوعهم للرب. 
ّ
مؤسستين بمهام متناقضةـ وإنّما يشك

  إن الكنيسة مدعّوة اليوم لن تكون على صورة العالم بشكله النهائي”.

ال يمكن لي شخص يهتم بالعدل والسالم واملساواة والشركة االجتماعية بأن يتفادى  

بأنه علينا أن ننخرط في العالم وأن نجعل أيدينا االنخراط في السياسة. يكتب ستوت 

سخة ومتعبة”
ّ
بينما ننظر للعالم بنظرة العطف. يشير يودير أيضا إلى أن مصطلح    “مت

“اكليزيا” الذي نترجمه على أنه الكنيسة هو مصطلح سياس ي بالصل. “إن املعنى الصلي 

الجتماع” بهدف قضاء  لكلمة اكليزيا يكمن في مفهوم سياس ي ويعني حرفيا “الدعوة 

 مصالح عامة إنابة عن املجتمع. 

  

  

ان السؤال ليس إن “كان علينا كمؤمنين وأتباع يسوع بأن ننخرط في السياسة أم ال،  

لننا نحن بصورة أو بأخرى منخرطين فيها سواء أعلمنا بهذا أم لم نعلم. إنما علينا أن 

السياسة؟” و “كيف نقدر كأتباع ليسوع بأن نسأل “بأي شكل يمكننا االنخراط في 

 نتفاعل مع مجتمعاتنا ونعمل على احداث التغيير االيجابي؟”. 

يعالج البروفيسور المريكي ريتشارد هورسلي هذا املوضوع في سياق القرن الول ميالدي 

يتم  ما  عادة  آنذاك.  الرومانية  االمبراطورية  حكم  ساده  والذي  يسوع  فيه  عاش  الذي 

في سياقه   شرعنه يسوع  الى  النظر  عند  والديني.  الثقافي  اإلطارين  في  االمبراطورية  حكم 

ى عن عدسة الفردية الغربية والتي تصّور يسوع على أنه املخلص  
ّ
الحقيقي علينا أن نتخل

كان   ذلك،  عكس  على  خالدة.  بحقائق  ينادي  الذي  السياس ي  والقائد  الشخص ي 

مت مع النظام االستعماري الوروبي ومع بعض  يقود حركة تجديد في املجتمع تصاد   يسوع
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تجديد هللا  بأن  مفادها  يسوع  رسالة  ان  الرومان.  مع  املتواطئة  اليهودي  املجتمع  فئات 

لغير  بل  لليهود وحسب  تكن  لم  أنها  أي  واحدة،  يكن حصرا على فئة عرقية  لم  لشعبه 

ه يسوع  بها  جاء  التي  للرسالة  وفقا  السلوك  كان  فلذلك  أيضا.  تحّدي  اليهود  بمثابة  و 

وبكلمات   مجتمعي،  إطار  في  سويا  العيش  في  الرسالة  هذه  تكمن  اإلمبراطورية.  لسلطة 

  أخرى يعّد هذا بمثابة االنخراط السياس ي.

منا يسوع أن نحياه يجب أن يعكس تعاليمه من ناحية ملكوت هللا. 
ّ
ان املجتمع الذي عل

ص ونحن كشعبه 
ّ
 اخالقّية  أوال، إن يسوع امللك هو الرب واملخل

ً
علينا أن نظهر قيما

تعكس صميم هذا امللكوت. ان هللا إله عادل ورحيم وليس لديه تمييز على أساس  

ل يسوع أن يكون مثل 
ّ
الجنس أو العرق او خلفية الشخص. على املجتمع الذي يمث

الخميرة، مؤثرا على كل أفراد املجتمع من حوله. قد تكون حّبات الخميرة قليلة العدد 

ثرها يكون كبيرا في املجتمع. في القسم التالي سوف أعرض دورنا كأفراد وكمجتمع  ولكن أ

وكيف علينا أن نعيش حياتنا في خضّم ما نعانيه من فوض ى وتقلبات سياسية  

 واضطهاد. 

سأرصد   لكننيبالطبع هذا الكتاب ليس كتاب تاريخ للكنيسة العربية ومدى تأثيرها 

بعض الظواهر التاريخية من باحثين ومحللين لظواهر ساطعة في حياة الكنيسة  

 االنجيلية تحكى تاريخها وتعلن املجد هلل :  

 

 

 ٧0ر من  من صفحة د. أن أميل ذكى تكلمت عن ذاكرة الكنيسة االنجيلية في مصر في أكث

جيل في    اإلنجيليسنة ورصدت قصة من أروع القصص التي تؤكد التأثير املبارك للعمل  

شخاص مؤثرين مملؤين بعمل الروح  الرواد والذى صنع فرقا في الماكن التي تواجد فيها ا

القدس وبمحبة يسوع للنفوس وتكلمت عن سيرة ذاتية للسيدة نادية منيس عبد النور  

 تقول: 
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 الشاهدة المينة -بد النور نادية منيس ع

بينما اعتلت نادية الفتاة في سني صباها مسرح كنيستها في القللي ملا تمّيزت به من مواهب  

تمثيلية وشعرية وإتقان للغة العربية، آثرت نادية السيدة في سني نضجها أن تجعَل مكانها 

 عن الضواء. لم تختر أن تكون خلف الستار بسبب
ً
خوف أو خجل،   في الكواليس بعيدة

وال لقلة املواهب أو العالقات، ولكن لنها أدركت أن دعوتها اإللهية الخاصة أن تدعم،  

وهي في الظل، كلَّ َمْن حولها ليكونوا في املقدمة محققين بذلك مقاصد الرب في حياتهم  

وحياة الكنيسة. وبسبب جديتها في العمل واستمراريتها في العطاء تحول الكثير من أحالم  

 .الكنيسة إلى واقع معاش

سنة املاضية، ومازالت   ٧0، وعلى مدار الـ  ١٩50كانت نادية منيس، منذ زواجها في عام  

فقد  الكنيسة".  "ذاكرة  الكثيرون  يعتبرها  لذا  الكنيسة،  تاريخ  على  المينة  الشاهدة 

: ال
ً
هيئة عاصرت البدايات إلنشاء أربعة كيانات كبيرة في دائرة السنودس والكنيسة. أوال

: رابطة السيدات العامة خالل   ١٩52عام   CEOSS القبطية اإلنجيلية
ً
في قرية ِحرز. ثانيا

من   السيدات ١٩58  –  ١٩5٦املدة  رابطة  مع  نصر  بمدينة  املسنين  دار  إنشاء   :
ً
ثالثا  .

  
ً
 نائبا

ً
: املركز الطبي اإلنجيلي بالزبكية، حيث عينتها رابطة السيدات عضوا

ً
العامة. رابعا

 .١٩٩4بطة في املجلس الطبي عام عن الرا

بدأت رحلتها في الخدمة عندما اقتنعت برأي جدها القس أبو الفرج سعد مع زوج خالتها  

ثم   النور،  عبد  منيس  الشاب  القس  خالتها  بابن  باالرتباط  ميخائيل  النور  عبد  القس 

 في عمر الـ  
ً
وعريسها في عمر الـ   ١8االنتقال معه من القاهرة إلى ِحرز وهي مازالت عروسا

ِحرز من سنة  20 قرية  في   
ً
معا فيفي   ١٩٦0إلى    ١٩50. خدما  بابنتهما  رزقهما هللا  حيث 

  .وابنهما فريد

المريكية املرسلة  عام   Miss Feine طلبت  لتبدأ   ١٩52في  منيس مساعدتها  القس  من 

ندها فتحت خدمة محو المية في حرز والتي كانت بذرة عمل الهيئة القبطية اإلنجيلية. ع

نادية منيس بيتها الستضافة فريق الخدمة كل يوم ملدة ثالثة شهور، والقيام بكل ترتيبات 
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دت نموذج   الضيافة، بينما يقوم الفريق بعمل مسح للقرية ملعرفة عدد الميين. وبهذا جسَّ

مكين قبل أن ينتشر كمصطلح تنموي. وبالرغم من مشغوليتها بطفلتها ذات الشهور  التَّ

 .ة آنذاك، لكن نادية منيس اجتهدت أن تتدرب مع باقي املتطوعين في الحملةالتسع

مطبوعات   تحرير  برئاسة  للقيام  منيس  القس  لدعوة   
ً
مجاال البرنامج  هذا  نجاح  فتح 

. هناك رافقت السيدة  ١٩٦4-١٩٦0الهيئة؛ الدور الذي تطلب اقامتهم في مدينة املنيا من  

التدريبات على مهارات كتابة القصة القصيرة والكتابة  نادية زوجها في تلقي العديد من  

اإلذاعية. في هذه الفترة اندمجت نادية منيس أكثر في خدمتها برابطة السيدات، وقامت 

مع السيدة فوزية صموئيل حبيب بتدوين الالئحة الداخلية للرابطة والتي على أساسها  

 .١٩٦١أقر السنودس الرابطة كإحدى هيئاته في عام 

 لتأخذ القس منيس وشريكته نادية ملحطة خدمتهما  ثم ج
ً
اءت الدعوة الرعائية مجددا

عام   بالزقازيق  اإلنجيلية  الكنيسة  في  عام  ١٩٦4الثالثة  وفي  رابطة   ١٩٦8.  منها  طلبت 

السيدات، برئاسة السيدة حياة حبش ي، تولي مسئولية تحرير مجلة أعمدة الزوايا. أخدت 

ة؛ فالتحقت بعدة دورات دراسية وتدريبية عن فنون هذا التكليف، كعادتها، بصورة ج ديَّ

كتابة املقال والتحرير لتساعدها على تطوير املجلة، ودبرت ظروفها لتسافر إلى القاهرة  

 مع باقي هيئة التحرير ثم  
ً
 لتصحيح البروفات في املطبعة وتغليف املجلة يدويا

ً
مرتين شهريا

 .تسليمها للبريد للتوزيع

ا في الزقازيق عندما جاءت الدعوة الرعائية من كنيسة قصر الدوبارة، كملت أيام خدمتهم

 من عام  
ً
وحتى انتقال القس منيس في    ١٩٧٦لتكون محطة خدمتهما الرابعة والخيرة معا

. استمرت، كعادتها، في خدمة البيت املفتوح وتقديم الضيافة املسيحية كأسلوب  20١5

إ في  منيس  القس  خدمة  بداية  مع  خاصة  على  حياة  الكثيرين  وتردد  العالم  حول  ذاعة 

 .البيت

عام   من  العامة  السيدات  لرابطة  رئيسة  انتخابها  مع  القاهرة  إلى  انتقالهما  وقت  تزامن 

. كان لها العديد من اإلسهامات في رئاستها للرابطة. فقد احتضنت عدة  ١٩82إلى    ١٩٧٦
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على بناًء  املسنين  بيت  لبناء  التبرعات  لجمع  وبازارات  ماري   نشاطات  السيدة  تخطيط 

إلتقانها   املتبرعون  أحبها  مصداقيتها،  وعمق  ذكائها  ولشدة  السابقة.  الرئيسة  فاضل 

قدر  فعلى  للتبرع.  إلزام  أو  ضغط  بدون  ولكن  ولباقة  بوضوح  املشاريع  تقديم  أسلوب 

 .قناعتها باحترام حرية املتبرع، كان يقينها بعمل روح الرب ليحرك املتبرع نحو العطاء

 
َ
ن في هيئة تنمية املشروعات الكنسية برئاسة د. ق. صموئيل   ١٩٩0وحتى    ١٩٧٩ت في  ُعّيِ

حبيب بهدف جمع التبرعات لدعم مشاريع الكنيسة وشراء أراٍض في الحياء الجديدة لبناء 

  .كنائس فيها

التي وضعها  النعمة  بسبب  ملحوظ،  بشكل  التبرعات  بخدمة جمع  منيس  نادية  تثقلت 

لتي وضعها املتبرعون فيها، التي كان من ثمارها تأسيس وحدة الغسيل  الرب عليها والثقة ا

 في مجلس إدارة املركز الطبي من 
ً
  .20١2إلى  ١٩٩٧الكلوي واستمرت عضوا

تسارع  كما  وحدها،  بالخدمة  تنفرد  وال  فريق  العمل ضمن  وتحترف  منيس  نادية  تهوى 

الصفة النبيلة من بين طيات   ملشاركة املدح واإلكرام مع شركائها في الخدمة. تشرق هذه

نسب  في  الثاقبة  ذاكرتها  خدمتها  حيث  بالسماء  املفعم  ذكرياتي"  "من  كتابها  صفحات 

الفضل وتقديم العرفان لكل من عمل واجتهد في إنجاح عمل الرب وخدمة الكنيسة. تقود 

 للخدم
ً
ال
ّ
 ُمعِط

ً
 أو أمرا

ً
 مسلوبا

ً
ة، تتحول فرق العمل في هدوء واتزان، ولكن إذا رأت حقا

 ."نادية الهادية" إلى صوت نبوّيٍ شجاع يفضح الظلم والظالم

 على مستوى 
ً
 ليس فقط على مستوى الكنيسة املصرية، ولكن أيضا

ً
كان حضورها قويا

العالم   في  اإلنجيلين  الخدام  رابطة  في  دولية  إسهامات  لها  كان  فقد  العاملية،  الكنيسة 

(، 200٩  -  ١٩٩0ائس الشرق الوسط )( ومجلس كن2002  -  ١٩88من )  AWEMA العربي

( العاملي  الصالة  ليوم  الدولية  التنفيذية  ودورات  200٧  -  ١٩٩٩واللجنة  ومؤتمرات   ،)

كنائس  بافتقاد  قامت  كما  وكوريا،  وأمريكا  وقبرص  وتوجو  تايالند  في  عديدة  تدريبية 

  .مهاجرة في بلدان عربية وغربية مع زوجها الراحل القس منيس عبد النور 
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م وتحديث معرفتها لتكون  واآل 
ُّ
ن وعمرها يناهز الثماني والثمانين، مازالت شغوفة بالتعلـ

ْيِر ُمَناِسٍب." )
َ
ٍت ُمَناِسٍب َوغ

ْ
(.  2:  4تيموثاوس    2متاحة لخدمة السيد في أي مجال في "َوق

ومازالت نشيطة ومتفاعلة، مصلية ومهتمة بأمور الكنيسة، وتشجيع الخدام والسؤال  

 .على املخدومين

باركها الرب بعطية معاصرة الكنيسة في عهدها الذهبي في قوة تأثيرها في املجتمع عندما  

صموئيل   مقار،  الياس  مشرقي،  لبيب  العمالقة:  زوجها  بجانب  وهي  قرب  عن  عاصرت 

في املجتمع.   تأثيرها  حبيب، فايز فارس... وكم تشتاق أن تسترجع الكنيسة مكانتها وقوة 

عطايا هللا لها كان زوجها القس منيس عبد النور الذي كان على  ولكنها تشهد أن من أعظم  

الدراسات  تلقي  على   
ً
كثيرا فقد شجعها  لخدمتها.  وملهم  داعم  أكبر  زواجهما  مدار سني 

 في الخدمة. أكرمها الرب لترى حصاد زرعها مع 
ً
 إلى جنب حتى نميا معا

ً
والتدريبات جنبا

ا  وبناتهم  أبنائهم  من  الكثير  في  منيس  العالم، القس  أنحاء  في  الرب  خدمة  في  ملنتشرين 

 (وأكمل فرحتها برؤية أحفادها للجيل الرابع في مخافة الرب

وكيف صنع الرب من اشخاص قليلون تأثير ملحوظ   اإلنجيليالكالم لن ينتهى عن املشهد  

على ارض الواقع في بالد الشرق الوسط في لبنان مصر الردن فلسطين سوريا والعراق   

وهذا ما ننتظره في  عن طريق العمل املرسلى   العربيوالسودان ودول الخليج ودول املغرب 

 املستقبل.  
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 الفصل الثاني 

  معوقات العمل اإلنجيلي
مر بمراحل صعبة فى كل دول الشرق الوسط لن قبول الفكر    اإلنجيليال شك أن العمل  

الهرطقة لدى الكنائس التقليدية التاريخية    املصلح القادم من الغرب يكاد يكون نوع من

هو امللة  عن  الخروج  ويعتبرون  الشرق  بالد   فى  فى  نمت  والتى  املوروثة  باملعتقدات  كفر 

الغرب   قبل مسيحية  االوسط  الشرق   بأالف الشرق  بالد  فى  نمت  والتى  السنين موروثة 

 السنين. بأالفاالوسط قبل مسيحية الغرب 

   الحقيقي  التحدي كثيرة ومتشابكة ولكن    اإلنجيليالتى تواجه العمل   التحديات
ً
هو داخليا

العمل   قادة  فى  القيادة  اإلنجيليويتمثل  على  فقدرتهم  العربية  املجتمعات  مناخ   فى  فى 

العمل واستقراره ولكن كثرة املشاحنات والصراعات الداخلية مشجع يساعد على نمو  

ان اهم التحديات التى تواجه العمل   واعتقادي عمل وتقود الى انعدام التأثير    أى تقتل  

املحلية  اإلنجيلي مجتمعاتهم  فى  التأثير  يستطيعون  قادة  صناعة   بأبداع  هو 

 توبقيادة روحية حكيمة تصنع التاريخ وتؤثر للملكو   وابتكار

مع االسف تعتبر الكنائس التقليدية ذات الجذور التاريخية أن الحركة االنجيلية حركة 

الذى  باالستعمار  تربطها  أن  وتحاول  عليها  التاسع    دخيلة  القرن  أواخر  فى  املنطقة  ساد 

 عشر وربما تعتبرها نبته غريبة عن تراثها املسيحى والسؤال 

باطل به  يراد  حق  أم  صحيح  الكالم  هذا  حركة     هل  ترجع  نعم  الحقيقة  نصف  لنه 

على بالد الشرق االوسط ولكن اصبح مع الوقت   االستعماري االرساليات الى بداية الزحف  

قادة وطنيون يعملون بأهداف جادة ملحاربة الجهل والفقر واملرض فى    له  اإلنجيلي العمل  

 بلدان الشرق االوسط وما يزال تأثير هذه الحركات االرسالية قائم حتى هذا العصر.
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  والتنموي   الروحيوربما يكون الهدف هو إبعاد الحركة اإلنجيلية من املشاركة فى العمل  

  تاريخيلهم تراث    اإلنجيلينببلدان الشرق الوسط وإضعاف تأثيرها ولكن اثبتت اليام ان  

للعمل ال ينكره إال شخص غير محايد ولكن الدارس الجاد يستطيع ان يقول ان الحركة 

يعمل  النائم  العمالق  وصار  غفوتها  من  التقليدية  الكنائس  أيقظت  التى  هى  اإلنجيلية 

امللكوت بعيد عن املوروث الشعبى العقيم الذى لم يساعد فى   بشكل يتوافق مع مبادئ 

 نمو الكنيسة فى املجتمعات الشرق أوسطية. 

"ولكني أرى أن العمالق اليزال نائم وغارق في املوروث  البعض علق على هذا الكالم وقال  

  البشري القديم وال يعمل بتوافق مع مبادئ امللكوت"

للكرازة املرقسية ال يستطيع    واالمتدادوع لكن التوسع  حول هذا املوض  اآلراءربما تتعدد  

 أحد ان ينكره بغض النظر عن املحتوى واملضمون. 

  ....الساس يوهذا موضوعنا  اإلنجيلينرجع الى املشهد 

جائحة كورونا العاملية عصفت بكثير من االنشطة االحتفالية التى تعود عليها االنجيليين  

التس املؤتمرات ومهرجانات  الحركة االنجيلية الجتذاب مثل  بها  تميزت  التى  الروحية  لية 

شباب جديد لها ولكن البعض تنبه الى استخدام امليديا للتواصل مع االخرين واملحتاجين 

للحياة  معنى  تعطى  اهداف  الى  واالنضمام  االحباط  مقاومة  على  وتشجيعهم  لكلمة هللا 

طريق االنترنت بما فيها   النشطةمن    والثبات فى النمو فى معرفة هللا لجل ذلك نرى كثير

طريق  عن  املؤتمرات  االنترنت  عبر  الالهوت  كلياته  من  العديد  فى  الالهوتية  الدراسات 

 الزووم 

 

فى املشهد اإلنجيلي قلت املياه    العطش ظاهرة بيولوجية نتيجة نقص املياه هكذا الحال

أى نوعية التعليم الجيد فصار العطش عند الكثيرين للمياه الحية ظاهرة فترى الناس 

يستمعون ملشاهير الخدام ويجرون ورائهم هنا وهناك طالبين االرتواء لكن الحقيقة انهم  

 النهم
ً
غيرهم    لم ينقبوا عن املاء الحى بأنفسهم بل اعتمادهم على يزدادون عطشا
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فاملشهد اإلنجيلي االن نجد ظاهرة الخدام النجوم الذين يسطعون فى سماء الخدمة 

برغم امكانياتهم العادية وهذا ان دل  ن وبسبب امليديا وربما لضعف الساحة يتعاظمو 

ملعلب واملستورد اطعم ولكن  على ش ئ دل على ظاهرة طفولية فالغذاء املهضوم اسهل وا

غير صحى واالسرة والكنيسة عليها ان تبدأ بتحضير طعامها الصحي بنفسها وهذه عملية 

التلمذة املفقودة فى املشهد اإلنجيلي وتحتاج الى مجهود من القادة ليحولوا كنائسهم الى  

فى  خاليا نحل يصنعون عسلهم بأنفسهم فى كنائس امليجا تجد الراعي هو شخص عادى 

نجومي بل هناك رعاه كثيرين باملعنى الحقيقي فى    الكنيسة وال يتم التركيز عليه بشكل

عن تقديم التعليم ومساعدة    نالكنيسة وهم قادة املجموعات الصغيرة وهم املسؤولي

بنفسه وعلى   أكلهاملؤمنين الجدد بشكل مباشر على االلتزام بحياة يستطيع فيها تحضير 

اطفال يرعون    فى تعميم هذا االمر قبل ان تجدو شعب الكنائسكنيسة الشرق ان تبدأ 

 اطفال وهنا تبدأ الكارثة واالنهيار ملنظومة بناء امللكوت 

 للكثيرين  سؤالي

 صالح؟؟ إهل نحتاج الى 

 صبح لسان حالها ألقد انصاع الكثيرين الى الجماعة التى 

 ما كان !!  بأفضلان الزمان جاد علينا 

 لقد طفح الكيل من هؤالء الذين اسكتوا صوت االصالح ولكن اقول الصدق 

 والرموز وشكلنا قدام الناس  املكانةبدواعي 

ْمرِ 
َ ْ
وِلي ال

ُ
 من الحاشية لقد صنعنا اله ونطلب من الجميع السجود والطاعة لهم َوأ

وسيلفظ لالبد وسيكون خارج  ومن يخرج عن التيار سيصعق من قائد واتباع التيار

 اخر الخدمة حتى اشعار

سيشهد الزمان ان محاوالت االصالح من املخلصين للكيان لم يقدر لها النجاح وانا  

وصاحبها فى يد هللا االن ولكنه كتب كتاب شاهد   بنفس ي شاهد عن تجربة عاصرتها  

يجعلك  الذى  البشع  بشكله  املشهد  يصف  قاله  وما  االن  حتى  التاريخ  على 
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لم امام الجميع وبرغم انه ممسك سكت هؤالء وكيف تم ربط ابو سوي   كيف   تقول 

انتهى    بالرض وغالبا  الجميع  امام  وسحله  رجليه  من  ربطه  الظلم  حكمدار  ان  اال 

عند الصورة   املشهد  فيلم     هذه  فى  شاهين  يوسف  العبقرى  املخرج  جسدها  كما 

واقول بكل الحب للجميع ان الحق سيظل له سلطان حتى لو ابو سويلم مات     االرض

جيل من يقف فى وجه من تكبر وتجبر ويقول له ال يحل لك !! حتى  سيستيقظ فى كل  

 ال يحل لك!!   قطع الرقبة سنقول ... مصيري لو 

ولكن   الحكماء  ليس من شيمة  الحق  نعلنه    ينبغيالسكوت عن  الحق  نعلن  ونحن 

بدون شخصنة   الرياء     لألمور بحكمة  تيارات  وجه  فى  وبقوة  وموضوعية  وبحيادية 

والنفاق والظاهرة التى اراها االن فى املشهد عموما يوجد كم كبير من املخاوف من  

الحق بالتأكيد قد تعاون بشكل   قول الحق ربما العتبارات كثيرة فمن خاف من قول 

ق حساب  على  الفاسد  الكيان  صورة  وتجميل  الباطل  غطاء  فى  بأخر  الحق  او  ول 

وربما يكون فى حالة فقر شديد ويعلل ذلك بان من يملك     والرغبة فى كشف املستور 

يأكل عيش ويربي أوالده وربما    يتكلم وال يريد ان يقف امام شالل الفساد لنه يريد ان

 باملثل اضرب املربوط يخاف    راهيعانى من الخوف بسبب ما  
ً
حدث لشخص اخر ضربا

ت   السايب   هذا  بعد  الكيلفهل  طفح  لقد  الحق  قول  يستطيع  من  وال     جد 

املسيح قال الحق فى وجه القيادة الدينية ولم يهاب الفساد والشرور بل ذهب   ننس ى

إلى إعالن الكلمة والحق فصار للبشرية طريق للخالص وفدى قلب البشرية املريض 

د واالن  ودفع الثمن فى قول الحق ليشتري نفوس البشرية من قبضة الشرير والى االب

ويغتسل ويتقدم الن الرب سيعمل بنا عمال عظيما ضد     كل واحد يحتاج ان يذهب

 مفاسد وشرور 

 

ان نقف جميعا فى وجه الرياء والنفاق ال بديل    ودعوتيفال تخف جمد قلبك قول الحق   

عن ثورة حياتية تقلب املوائد للصيارفة وتطرد باعة النفاق ومن يطبلون للظلم والظالم 
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نفوس كثيرة فى هذه    ليفى عصر ال يحتمل التأجيل فى قول الحق تكلم وال تسكت الن  

االسود الجائعة    نياببالتأكيد من ا   ورب الحق سينصر تابعين الحق وينقذنا  املدينة

وللنظام  للظالم  امللك ونقول  فى وجه  الحق  وعلينا ان نقف مع دانيال ونصلى ونعلن 

قوى   يحرك  الحق  يقول  ومن  اصالح  تحتاج  فاملنظومة  توقف  هؤالء  يصنع  الذى 

فال تصمت وقول وال     مهما كانت التوازنات واالعتبارات ال يحق اال قول الحق   االصالح

 ير يستطيع ان يخلص من جب االسود.تخف ربك اله قد

علق رجل هللا االخ عبدهللا سمير وكاتب الترانيم املوهوب على هذا الكالم وقال" تفنيد 

م بالحّق هو شكل من أشكال النفاق والرياء. من املفترض 
ّ
حقيقي للواقع عدم التكل

صّدر الكنيسة  
ُ
مع ال أن يحدث  امللكوت إلى الخارج للتأثير اإليجابي في املجت  مبادئ أن ت

الشارع إلى الكنيسة من خالل أشخاص وربما قائمين    مبادئالعكس بأن يتم استيراد  

 املسيح كان أكبر ثائر للحق، الحق املغموس بالحّب والعدل. "على الخدمات. 

تستطيع مالحظاتها عن    احيانا اقترابك من املشهد عن قرب يجعلك تدرك تفاصيل لم

الثمار     ن الزمن أراني هللا كنيستنا االنجيلية من الجذور الى لكن فى فترة قصيرة م   بعد

النخيلة   كنيسة  املهجر ١٩٩٩من  كنيسة  الكنيسة  2020   الى  شجرة  هل  يقول  ربما 

اماكن     االنجيلية  في  نعم  اقول  سريع  بمرور  عنها  املشهد  كتابة  فى    خدمتيتستطيع 

املاضية  عاما  الثمار   العشرين  الى  الجذور  اول     من  النخيلة  فى  للخدمة  ذهبت  فقد 

وسط    السرايثم العامرية زرعة من كنيسة    اإلنجيليكنيسة انجيلية فى تاريخ العمل  

املهاجرين الصعايدة  من   السر  فريد  تجمع  وسط  الكويت  فى  الكنائس     وخدمت 

فلسطي لبنان  مصر  الشرق  فى  الصعايدة  االنجيلية  وسط   
ً
وأيضا العراق  سوريا  ن 

  أمامي املغتربين هناك وبعد ذلك خدمت فى الشرابية االنجيلية ووجدت تاريخ الكنيسة  

هم    شعبي  حي   فى واملهاجرين  املهجر  وكان  املهجر  الى  اتيت  ثم  فى مصر    نصيبي عريق 

ترى    وقرعتي  أن  تستطيع  املهجر  فى  العم  و أ  املحصلةولكن  محصلة  فهو  ل  االنتاج 
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من خير الرجال والسيدات املهاجرين فى كنائس املهجر تعرفت على قصص    اإلنجيلي 

 فى الشرق من كل البالد !!  اإلنجيليكفاح وكأنه كوكتيل من ثمار العمل 

شجرة تعانى من اإلهمال وعدم   اإلنجيلي من الجذور النخيلة الى الثمار امريكا والكيان 

الجهود لتضافر  وتحتاج  املناخ    لرعاية   الرعاية  عوامل  أنهكها  الذى  الشجرة  هذه 

فهل من مجيب لنداء شجرة     وظروف الرض الصعبة ومخاطر آفات الطبيعة   القاس ي

 الكيان اإلنجيلي ؟؟ 
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 الفصل الثالث 

 تقييم للحالة الراهنة 

وهذا كتاب     التى نعيشها فى واقعنا   الظواهر   مصطلح تم ابتكاره لرصد  اإلنجيلياملشهد  

للهجوم وليس  للعمل  خطط  فيه  نفس ى    ولنى   اضع  الوسط    إنجيلياعتبر  جيل  من 

ان   اعتقادي ويستطيع ان يرى الظواهر بعين ترصد الواقع بدون انتقاد وشخصنة لذلك 

 هذا ما نريده ونحتاجه دعوة للنقد ال نقض!! للبناء ال للهدم.

 بل محاولة لرصد ما هو سلبى وما هو     اإلنجيليهد  فى املش    رصد الظواهر
ً
انتقادا ليس 

 إيجابي ونحاول ان نضع ونرسم خطط للعمل الجماعي إلنقاذ ما يمكن انقاذه

  

ال تأتى بالضرر    واظهارها لهم ربما تكون ظاهرة   عن اعين الناس  املختفيةرصد الظواهر  

ش ئ بل رصد الظواهر الروحية والنفسية علم له أدواته وربما يستخدم عملية   أى على  

! هذا يرجع إلى القارئ    االحصاء للوصول الى نتائج ربما تساعد فى أرض الواقع وربما ال 

وكله     الذى يريد أن يرى واقع جديد وال يردد مقولة ال يوجد فى اإلمكان أبدع مما كان!!

 تمام يا ريس؟؟ 

 يعتمد علىتوقع املس
ً
املاض ى ونقد     تقبل دائما فى    تحليلي دراسات مستفيضة ملا حدث 

الواقع   نرصد  ان  علينا  ويجب  الفشل  وعوامل  النجاح  وعوامل  والعيوب    أى للمميزات 

 . اإلنجيلياملشهد 

!!   ونقول  عليه  وما  له  ما  تأثير     الحق  واين  القارئ  يقول  مثل    باقيوربما  الطوائف 

عموما والشرق أوسطى خصوصا   اإلنسانيمن الطوائف فى املجتمع   الكاثوليكية وغيرها 

الكتاب هذا   الطوائف بل  ادوار كل جانب من  بين  الى مقارنات  وبالطبع نحن ال نتطرق 

املشهد   على  فقط  املشهد   ماض ي  اإلنجيلييركز  لقراءة  محاول  ومستقبل  وحاضر 

. ورصد ظاهرة الحركة اإلنجيلية فى الشرق الوسط عم  اإلنجيلي
ً
 وما
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 شخصيات مؤثرة فى املجتمع: 

  

الزمان الشخصيات    على   مر  من  الكثير  االنجيلية  الكنيسة  انجبت  وقد  الشرق  فى  بالدنا 

 املؤثرة فى املجتمع والكنيسة منهم قسوس وشيوخ وأطباء ورواد أعمال 

وفى بداية العمل اإلنجيلي ارتبط بالكنيسة االنجيلية كثير من املثقفين وأصحاب العالقات  

ذلك وترك املرسلين جيل آخر يحمل  مع االمريكان والذين أسسوا الكنيسة الوطنية بعد  

التعليم    ء ليض ياملشعل   بدأ  عندما  ينتابها  الضعف  وبدأ  فيها  السوس  نخر  ولكن  للجميع 

كمنظومة يهبط فى بالد الشرق ويتحمل مسؤولية البالد قادة عسكريين كل امليزانية تذهب  

بالكاد اإلنسان  وبناء  والتعليم  متهالك   للجيش  حكومية  مدارس  فرأينا  ومنظومة  يسير  ة 

تعليمية متسببة فى كل ما نعانى منه اآلن وأصبحت الكنيسة جزء من املجتمع تتأثر بما هو  

سلبى وايجابي الكنائس التى استمرت هى الذين ذهب أهل هذه القرى للعمل خارج البالد  

وهذا جعل الجيل القادم فيها   املاليةهذه الكنائس ببعض املوارد    فاختفضتلكسب العيش  

مستنير الى حد ما ربما تحد هذه الظاهرة فى كل الكنائس االنجيلية املتواجدة حتى  متعلم و 

االن فى الشرق وترى املشهد بين طبقتين طبقة تم استهالكهم ولم يعد نستفيد منهم ش ئ فهم  

فى ظل   بالكنيسة  االحتفاظ  تحاول بصعوبة  اخرى  االحد وطبقة  يوم  أرقام تحضر  مجرد 

املتوازن والذي بقي على الساحة قلة قليلة    الروحيفة بالتيار  تغيرات عاملية ومحلية عاص

فى الوسط ربما يرجع ذلك الى حالة ضبابية    تائه   والباقيمتعلمة واكثرية عاطفية احتفالية  

فهم يتجهون بقوة لالحتفاظ بشكل االحتفاالت بشكلها املبهر لكن    اإلنجيليعند قادة العمل  

عليه    هوية الفكر املصلح الذى تم بناء الكنيسة  اإلنجيليدون عمق حقيقى فى تعليم الشعب  

فى الكنيسة التقليدية     وتداخلت االمور فى بعضها فالناس تتزوج وتعمد ونصلى على امواتهم

مع الوقت واصبح    تازداد   وتحضر فى املناسبات االحتفالية للكنيسة االنجيلية هذه الظاهرة

فى كنائس تقليدية ضاربا عرض الحائط باملوروث    من قادة الكنيسة نفسها ابنائهم من يتزوج 

 تزداد ولها عده عوامل.   هذه الظاهرة اإلنجيلياملصلح 
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 : اإلنجيليواملشهد  التنموي العمل 

كجناح  االنجيلية  الهيئة  تأسيس  وتم  التنموي  بالعمل  االنجيلية  الكنيسة  اسم  ارتبط 

 إنجيليفى مصر وايضا فى البالد املتواجد بها عمل  اإلنجيليللعمل التنموي للفكر املصلح 

وبعض  وسوريا  لبنان  فى  مثال  التطوعي  بالعمل  تقوم  انجيلية  خيرية  جمعيات  رأينا 

ببعض البالد العربية االخرى وفى وقت كان    املرسلىالعمل  املستشفيات بالخليج وبعض  

هذا االرتباط له ايجابيات وسلبيات لن العمل فى املال جعل بعض النفوس ترتبط بالعمل  

 لبعض املنافع فقط ولكن بدون غطاء فكرى    اإلنجيلي
ً
ملا يقوم به وهذا جعل   الهوتيسعيا

ر  االصالح  فكر  عن  تبتعد  التنموي  العمل  مجرد  منظومة  واصبحت  رويدا  ويدا 

للعمل بمبادئ التنمية االقتصادية    بالكنيسة اإلنجيلية وتم تخصيصها  تاريخي   ارتباط

بقيم فكر الالهوت املصلح   أى وريادة العمال والقليل منها ما زال يرتبط الهوتيا     والبشرية

واكثر من وعلى مدار     مما جعل الصراع شديد بين الكنيسة والهيئة ومن هو الذى يقود

سنة حتى االن نرى الهيئة االنجيلية هى التى تقود ملا لها من املوارد املالية وايضا ملا لها   45

فى ادارة ملفات الكنيسة وال شك ان هذا أضعف مع الوقت قادة يعملون   من الحكمة 

إلى عدة   يرجع هذا  ربما  بشكل مستقل  الكنيسة  ملفات  ادارة  يستطيعون  الهيئة  خارج 

الفريقين     ها تنمية العمل القيادي لدى الهيئة عن الكنيسة مما أوجد فارق بينعوامل أهم

وربما يقول أحدهم ان الهيئة ارتباطها الهوتي بالكنيسة االنجيلية ولكن الحقيقة هى من 

الى   وهذا راجع 
ً
والكنيسة االنجيلية عموما بالنسبة للطائفة  تقود امللفات االكثر اهمية 

وايضا    التنموي تكلم وايضا التدريب الجيد الذى ييهئ قيادات العمل  لغة رأس املال التى ت

والتى تقع تحت اسم رابطة االنجيلية تدار بنفس   الكنس يحتى الخدمات املوازية للعمل  

بالدعم   الهيئات تعمل  الى ان هذه  الهيئة وهذا يرجع  فى  العمل  والذى   الخارجيمنهجية 

بينها بين    واملقارنةمع املواضيع بشكل محترف    والتعاطييتطلب منهجية خاصة فى التعامل  

كنائس الريف تكاد تكون مستحيلة وسيبقى هذا الوضع حتى نرى توازن فى قوة االطراف  
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فى بالد الشرق االوسط وهذا سيأخذ وقت ومجهود   اإلنجيليوالجنحة املختلفة للعمل  

  للتنمية على كل االصعدة واالتجاهات

 : اإلنجيليالعبادة واملشهد 

انتشرت ظاهرة املرنمين على الساحة االنجيلية ربما الذى يتذكر فى املاض ى كنت ترى عدد  

قليل من املسبحين املتفرغين ولم يكن هذا العدد من املرنمين فى الكنيسة االنجيلية وكانت  

فقرات الترنيم يقودها الشعب من الذين لديهم مواهب فى الترنيم والتسبيح ولكن اصبحت  

ايام  ظا وندعو لها خمس او ست مرنمين وزيدوا التسبيح وتم إغراق    هيانتعاشهرة نعمل 

 الساحة

خصوصا عدد الكنائس التى يخلو منها مرنمين والذى     مما ال شك لها أسباب هذه الظاهرة

الكنائس تبدأ  او  للتفرغ  ويتجه  املحلية  الكنيسة  يترك  يعلو  نجمه  لها     يبدأ  مرنم  بتعيين 

ا   متفرغ تستلزم دفع عدد  وهذه  العمل  االمريكية الن طبيعة  الكنائس  فى  تجدها  لظاهرة 

ساعات العمل فكثير من الكنائس تدفع للعازفين واملرنمين الن مجتمع االستهالك زحف على  

كل املسكونة أصبحت وظيفة سهلة يعمل بها عدد ساعات أقل ويحصل على دخل يناسب  

ان السبب    اعتقاديه أسباب اقتصادية ولكن فى  احتياجاته ربما هذا السوق من املرنمين ل

 أكثر هو نجم شباك ويجذب عدد  
ً
االكبر هو شكل التسبيح فى الكنيسة فمن يصنع صخبا

أكبر من املستمعين والحضور يزداد وال يوجد اهتمام بالتعليم والتدريب فهو صعب لذلك  

 تدريب والتلمذة وكفى شر القتال فى معارك التعليم وال  دعنا نفعل ما يريح الناس

  

 : اإلنجيليالنشر والطباعة واملشهد 

عدد   وكانت  ومصر  لبنان  في  االمريكية  االرسالية  بعمل  بدأت  املسيحى  الكتاب  طباعة 

التاريخ   زال  ما  املسيحي  النشر  مجال  فى  العاملين  من  رواد  ونجد  ومدعمة  قليل  الكتب 

االن امتأل ايضا بكثرة املعروض ولكن دخل   اإلنجيلييذكرهم بكل فخر والكتابة واملشهد  

واملستورد من هيئات تعمل بفكر محدد اغلبها كاريزماتي تركز    فى دوامة الالهوت املترجم
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على العواطف والتنمية البشرية وعلم النفس وأصبحت الساحة االنجيلية بال ضابط وال 

رابط فالكل ينشر ويكتب ويطبع ونرى توجهات فى الحقيقة ال تبنى الحياة الروحية بتوازن 

ر كتب تراثية تاريخية يتم ترجمتها وقد عفا بل اغلبها يركز على جانب تنمية الذات واآلخ

عليها الزمان فى بالدها وهذه الظاهرة مرتبطة بدعم صناعة الكتاب املسيحى فى االساس 

فمن يدفع نترجمها ومن يدعم باملال نطبع له فما املانع وفى هذا املشهد تخلوا الساحة 

ا او من هناك محاوالت جادة االنجيلية من كتب الفكر الالهوتى املتوازن وربما تجد من هن

  لتفاسير معاصرة الهوتيا ومتجددة ولكنها قليلة
  

 ظاهرة كنائس املهجر اإلنجيلية: 

واقول بكل حيادية الكنائس االنجيلية   حيادي بشكل   وانا احاول ان ارصد هذه الظاهرة

فال   بعالقات القربى مرتبطةربما يشجع استمرارها وجود عائلة    فى املهجر  التى تستمر

مجال للتأثير عليهم باى شكل الن الهدف هو حفظ ماء وجه العائلة الكريمة وخصوصا  

سبق اكل النبق !!   الليفتكون سياستهم املتبعة على رأى املثل   اذا كان لهم فترة فى املهجر

بوجود رجال أعمال   املاليوالعامل اآلخر فى ثبات الكنائس االنجيلية هو الدعم 

يستطيعون تدعيم الكنيسة ويلتف حولهم العائالت في املنطقة النهم يعرفون ان املال  

وجوده عنصر يثبت العمل الكنس ي وال يقترب أحد من أصحاب رؤوس الموال 

بل السمع والطاعة شعار من ال يملك فى زمن كنائس    س يالكنوسيطرتهم على العمل  

يترتب على ذلك كنائس هالمية    واذا لم يتواجد أحد العامالن  -تتجمع على امللوخية 

مكان اخر فالناس فى املهجر   أى فى  فائدةوجدوا   تندثر سريعا ينفرط العقد طاملا

مهاجر اتى الى   أى مثل  جربتيوتيعيشون تجربة قاسية وال الوم عليهم فانا مهاجر مثلهم 

!! وخصوصا فى البداية وكل  التربةبالد ال تتخيلوا مدى صعوبتها اال من اجتاز هذه 

املهاجرين يريدون من الكنيسة ان تكون الذكرى الجميلة ملا يربطهم بالوطن وذكريات  

ش ئ اخر غير ذلك   لى العالقات االسرية ورائحة الطعام واللغة وهكذا فال مجال 
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وتعليقاتهم  نائس تتجمع على الطعام وتتفركش ايضا بسبب الطعام الن السيداتوالك

وهدم الخدمة بسبب الغيرة    على طعام بعض يمكن ان تكون سبب فى انقسام الكنائس

 والكالم السلبى الذى ال يبنى

يأمر بتنظيم الكنيسة بشروط ان يكون   فالسقفالعكس فى مشهد الكنائس التقليدية 

ويستطيعون تدعيم مرتب الكاهن بما ال يقل عن  ٣5االعضاء ال يقل عن  هناك عدد من

الف وتأمين له ولعائلته وايضا يكون لديهم قدرة على دفع ايجار الكنيسة   5

ويستطيعون دفع تعهداتها كلها وهنا تبدأ الكنيسة بعملية االلتزام والكرس ي البطريركي 

ن اساقفة املهجر ولكن الكنائس يشرف على بعض الكنائس لصعوبة السيطرة عليها م

اشخاص يعملوا كنيسة وهكذا وال  ٣االنجيلية بال رابط وال كبير فيمكن ان يكون هناك 

التى بكل وضوح  لألسبابيوجد فكر وال التزام وال استمرار وعدد قليل الذى استمر 

 .  املاليذكرتها العائلة الدعم 

 : اإلنجيليالوكالة املسيحية واملشهد 

بتقديم العشور والتقدمات وامناء فى ذلك ولكن بعد فترة   اإلنجيلينثير من يلتزم الك

عليك بتقديم القلب اوال وما   اصبح التعليم عن الوكالة املسيحية مفتوح بمعنى

تستطيع تقديمه من مالك الرب يقبل الفلسين وهذا التعليم مع االسف انتشر واصبح 

تدعيم برامج   منلذلك يعتمد كثير    قليل من يلتزمون بتقديم العشر من الدخل

الخدمة االنجيلية على عشور مؤمنين من الغرب يلتزمون بدعم الخدمة فى بالد الشرق 

االوسط مما جعل الكنيسة الوطنية مع الوقت برامج خدماتها قليلة الدعم وال تستطيع  

ريف البالد   تخيلوا معى يعيش اغلب الرعاة االنجيليين فى للراعيحتى تقديم مرتب 

الشهر بالنعمة ومن يجرؤ ان يتكلم فى هذا املوضوع  باقيقليل ويعيشون ويتقاضون ال

يصبح شخص مادى وال يحب الخدمة ولكن الحقيقة هذا ليس عدال الن الذى يتعب فى 

خدمة االنجيل علينا ككنيسة ان نكرمه واعتقد اذا التزم املؤمنين فقط بالعشير  

  مستنتعش كنائسنا ونجد الدعم الالزم للخدمة والخدا
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 ظاهرة انفصال كنيسة مصر االسقفية : 

تتدخل   ان  اتخيل  لكن  لم  ولكن  كثيرة  اراء  حوله  واثيرت  مفتوح  امللف  هذا  فترة  منذ 

وتأييد املحاكم  امام  ينظر  لفض خالف  الشكل  بهذا  القبطية  عن    الكنيسة  االنفصال 

لعالقة كانت  وا   تاريخيا الكنيسة االسقفية من ضمن العائلة االنجيلية  اإلنجيليالكيان  

فى كل احتفاالت   الطائفةمتميزة حتى فى عهد املطران غايس عبد امللك كان يدعوا رئيس  

مطلب   اصبح  الكنيسة  قيادة  على  منير  املطران  بوجود  ولكن  االسقفية  الكنيسة 

وبرغم صدور حكم بعدم الفصل اال ان محاوالت اهدار املال     ضرورة ملحة   االنفصال

ي كانت  فى قضية  بشكل  مستمرة  تحل  ان  لهذا    داخليمكن  )انظر  للقضاء  اللجوء  دون 

 اللينك ستجد تفاصيل عن هذا املوضوع(

https://www.elbalad.news 

النقاط املوجودة فى خطاب بابا اإلسكندرية من الناحية الشكلية صحيحة ولكن من حيث  

ا هذا الذى جعله  فاملذهب االسقفي فعليا ينتمى الى كنائس اإلصالح وربم  التاريخياالرتباط  

االنجيلية اكثر منه لعائلة الكنائس التقليدية ان رصد ظواهر الخالف    العائلةمنضم الى  

وربما سنجد املزيد على الساحة اذا تم عالج امللفات    اإلنجيليواالنقسام كثيرة فى املشهد  

ويحتاج  يحتاج حكمة  االن  والكنيسة  الدولة  التدخل من  وربما  الشكل  بهذا  القضاء    فى 

فى   الكنيسة  شهادة  لصالح  يعمل  ملف  فى  والتالقي  النظر  وجهات  بين  للتقريب  محاولة 

 بالدنا.

حضرتك وقال"    كالميوقد علق أحد خدام الكنيسة االسقفية الشماس سمير داود على 

غلطان في بعض االمور اللي مش عارفها عن الكنيسة االسقفية احنا تقليدين مصلحين 

ده كمان الخط    برفضيعني في ليتورجيا وفي نظام كهنوتي وفيه اساقفة والنظام االنجيلي  

وفي املادة االولي بيقول كل كنيسة ليها مركز بالخارج ال تخضع الكنيسة   ١٩02الهمايوني  

صادر قال انه مينفعش الخضوع يتم اما   ١٩8٦نجيلية وعندنا حكم صادر  اي اإل   املحلية
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بالنسبة املطران كان حضوره علشان كانت الدوله صادر منها قرار استيالء علي امالك  

التي   في السنودس واالحكام  بالغاءه ومن بعدها مكنش في حضور  الكنيسة وصدر قرار 

البط للقانون واحكام يشوبها  باملخالفة  الدولة  صدرت  الن لعدم صدور قرار رسمي من 

  باخضاعنا تحت الكنيسة اإلنجيلية"

البابا  رأي قداسة  اللي طلبت  الجمهورية هي  ان رئاسة  بالك  تخلي  "كمان الزم حضرتك 

وليس الكنيسة االسقفية كمان حابب اقول لحضرتك إن البيانات املوجودة في الخطاب 

  ميم عقيدتنا وهويتنا االسقفية"ليست شكليه علي االطالق بل جوهرية ومن ص

من الحيادية طرح الرأي والرأي اآلخر حتى تكتمل الصورة ومن خالل صفحتى على الفيس  

خاللها   من  التى  لآلراء  التاريخي  والتوثيق  للفائدة  بعضها  وأرصد  اآلراء  تفاعل  يتم  بوك 

  أكثر وأكثر. اإلنجيليتتضح الصورة واملشهد 

ليسوضعت   هي  كما  املوضوع التعليقات  في  الخرى  الطراف  يفكر  كيف  القارئ  توعب 

رغبة منى أن اعرض الرأي والرأى االخر بمنتهى املوضوعية ولى رأى في هذا املعضله ولكن 

التفكير   طريقيواكتب ما يفيد القارئ وما ينمى لدية  لنفس يالخاص  برأي أحيانا احتفظ 

ونفهم ما يقوله الروح    اإلنجيليوالبحث والنقد لنخرج في النهاية برؤية متكاملة عن املشهد  

 للكنيسة.

 

 طريقة االنتخابات: 

 ديكوريه ام هى مجرد وسيلة     الكنس يوهل هى تخرج لنا افضل االمكانات التى تقود العمل   

!! هى التى تؤثر على العملية    مظهرية بينما الواقع هناك توازنات و قوى اخرى فى االمور 

القوى   ومراكز  التأثير  لهم  بعينها  اشخاص  الى  الناخب  صوت  االنتخابيةوتقود 

االنتخابات     والسيطرة كيفية  املجتمع  علمت  الشرق  فى  االنجيلية  الكنيسة  بداية  منذ 

انقسامات   تصنع  تجربة  االنتخابية  التجربة  اصبح  الوقت  مع  ولكن  التصويت  وحرية 
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من او ويتحول  االنجيلية  تحت  اما  اخرى  كنائس  تنظيم  الى  الخاسرين  بعض  اصرين 

واحده كل املذاهب االنجيلية    قريةمذاهب اخرى فى نفس القرية ونفس العائلة وتجد فى  

  العزوة التكوين وتسيطر علية افكار    قبليفى مجتمع    مفيدةلم تكن    الديمقراطيةوالتجربة  

والتى بال شك جعلت من االنتخابات تجربة كرتونية ال تفيد فى     والكبير  والعائلة  والقبيلة

 ش ئ !! 

هل نحتاج الى طريقة اخرى فى اختيار القيادات ربما نحتاج الى ابتكار ش ئ جديد يعالج 

والبعض ابتكر طرق جديدة   الكنس يعن االنتخابات داخل العمل    الناتجة هذه املشكالت  

تقود الى االختيار الصحيح ايضا مثل لجنه لالختيار ممثله   تبتعد عن االنتخابات وربما لم

ولكن تلعب فى الغرف الخلفية قوى اخرى تؤثر على    عن الجميع تختار وفق شروط معلنه

وفى رأى انها قضيه هامه    فماذا نفعل كيف يتم اختيار القادة   هذه العملية فى االختيار

يار الخاطئ ويضيع منا الوقت فى وضع من تجنبنا كارثية االخت   نحتاج ان نجد لها حلول 

  يستطيع التغيير والعمل قبل من يكون لديه الرض ى والقبول من مراكز صنع القرار

  على هذا الكالم وقال: عزميعلق الدكتور ماجد 

  االنتخابات خطوة أخيرة ملمارسة الديموقراطية

نحن    العامة الخ الديموقراطية بمعنى الوعي والنقاش والحيادية وتغليب املصلحة

  نمارس انتخابات بدون ديمقراطية

 عليها  مثلما نشتري موبايالت باهظة لنلعب جيمز

  نستورد الفكرة واملستورد الثقافة املحيطة بالفكرة

 فيحدث كل ما ذكرته حضرتك بكل اسف 
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  تدريب العلمانيين:

فى تدريب الخدام غير املتفرغين واعطاء مناصب قياديه لهم     الكنائس االنجيلية رائدة 

منهم من يعلم    وكان هناك شخصيات داخل هذه املؤسسات   داخل املؤسسات الكنسية

روابط الخدمة االنجيلية ورأينا     ويدير مجالس سنودسها ومنهم يدير   فى كليات الالهوت

تم رسامة بعضهم     لمانيين املتفرغين للخدمة لكن مع الوقتفى تاريخ الكنيسة حركة الع

قسوس داخل الكنيسة وهذا كما تعلمون له اسباب كثيرة وانا ارصد هذه الظاهرة منذ 

عماد رمزى والذى غاب عن املشهد     عام وكان احد رواد هذه الحركة دكتور   25اكثر من  

ثير من الشخصيات املوجوده حاليا  بأنتقاله ولكنه الغائب الحاضر بتأثيره فى ك  اإلنجيلي

فى مصر وربما التاريخ لم ينصف هذا الرجل وتم نسيانه كما تم    اإلنجيليوتقود العمل  

وربما نحتاج    سيظل لسنوات  اإلنجيلينسيان الكثيريين لكن التأثير الذى تركه فى املشهد  

ومن الخدام     جيلياإلنان نتكلم عن هذا الرجل فى كتاب منفرد عن مدى تأثيره على املشهد  

العلمانيين الذين لهم الريادة فى ظاهرة الخدام العلمانيين والعناية بهم هو م عادل مالك 

ولفترة طويله كان يهتم بوجود خدام متفرغين للجنة ثانوى التابعة ملجلس التربية وعلى  

تى على مدار سنوات وح  اإلنجيليله بصمة فى العمل     مدار اجيال نرى الكثير منهم كان

االن واغلبهم قادة معروفون فى الخدمات االنجيلية وهذه الظاهرة انتجت قيادات انجيلية 

تقود العمل االن وكانت االشكالية التى دفعت القيادة االنجيلية فى هذه الفترة اعتقادهم 

  اإلنجيلي ان من يتخرجون للخدمة من كليه الالهوت قسوس غير مؤهلين لقيادة العمل  

عام ويكفى عليهم رعاية كنائس الريف ولكن البد االختيار من خيرة شباب  على املستوى ال

مثقف   شباب  الختيار  الدعم  له  ويكون  ومتعمد  موجه  اختيار  االنجيلية  الكنيسة 

القسوس     متعلم من  احترافية  اكثر  بشكل  الكنيسة  يدير مؤسسات  ان  يستطيع  واعى 

انهم غير قادرين على ذلك وربما   اثبتت االيام  التعامل مع هذا امللف يديرها  الذين  كان 

لفترة تاريخية هو الشيخ جوزيف صابر وهو رائد من الخدام املتفرغين العلمانيين ولكن  
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الخدمة   مجاالت  فى  التأثير  لهم  علمانيين  وايضا  والقيادة  للعمل  كثيرين  قسوس  درب 

 املتعددة االنجيلية حتى االن

لبع االخيرة  الفترة  فى  وجهت  التى  العمل  االنتقادات  قيادات  ومؤسسات   اإلنجيليض 

وكتابه هذا    اإلنجيليوربما كانت هى الدافع لقراءة املشهد     الكنيسة كانت بصورة مكثفة

فى توحيد الصف والرؤى ومعالجة االختالفات بشكل جذرى ودراسة   الكتاب رغبة منى 

رح بعيد عن تهييج تحليلية ملا يحدث على املشهد اوال لقراءة التاريخ وثانيا للحيادية فى الط

 املشاعر او استخدام وسائل التواصل بشكل غير مناسب. 

 
 

 الشرقية عن خطر داهم يتربص باملسيحية  عجت الساحة بمخاوف من حماة االيمان

 اجراس خارجنا  أىواقول الصدق ان جرس االنذار ان لم يكن فى داخلنا فال فائدة من  

املدى    لنناوهذا   على  واملمارسة  االستخدام  وبسبب  الروحية  الحواس  نماَرس  ان  علينا 

حياتنا   في  ونطبقها  هللا  كلمة  نقرأ  بينما  الخبرة  طورته   
ً
روحيا  

ً
إدراكا نكتسب   ، الطويل 

 فإن جرس االنذار يأتي في نور  عندما نواج    اليومية.
ً
 غريبا

ً
فى أروحنا بالروح    داخليه تعليما

 اإلنجيلي القدس ويعمل على يقظتنا باستمرار، هذا هو الحل الذى يحتاجه املشهد 

 

ليس دفاعا او هجوما بل دراسة الواقع والتعلم من اخطاء املاض ى ومحاولة رسم    كالمي

واملالحظ ان هناك    اإلنجيليصار فى املشهد  خطط عمل من جديد لعالج هذا الشرخ الذى  

البالد    او   هجوم منتظم على القيادات وانظمه العمل فى الكيانات االنجيلية سواء فى مصر

العربية االخرى والغريب ان يكون اغلبية من ينتقدون بشكل الذع هم من داخل الكنيسة 

الدوافع وال اريد ان ابحث وراء ذلك ولكن     ال اعرف   والذين تربوا فى مؤسساتها والحقيقة

 بحيادية اضع قراءة املشهد فى هذا املوضوع فى يد القارئ وهو من يحكم فى النهاية 

 وصراع بين محافظ ومتحرر   الفكر الالهوتى ادات كانت تدور حول اوجه االنتق
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  العامة والغريب ان الصراع لم يكن حول امور الخدمة فى الكنائس املحلية وحال الكنيسة  

املجتمع فى  تأثيرها  على     ومدى  منتفعين  بين  صراع  يكن  ولم  الخدمة  اهداف  وتحقيق 

التراشق كان حول كتابات ومحاضرا ت وكتب وتراجم ورسائل الهجوم  مناصب مثال بل 

سبيل   على  او  اخالقية  او  املال  مع  التعامل  فى  مشكالت  عن  تتكلم  ال  مثال  كانت 

 طائفيه بين مذاهب انجيلية بل كان الصراع كله يدور حول الفكر   املثال

الشعب   اغلبية  ان  الغريب  بالهرطقة    اإلنجيليومن  االتهامات  تراشق  على  يتفرج  كان 

ى وهم ال يعرفون على ماذا يتصارع هؤالء هل املشهد حقا حول هذا ام  والتحرر الالهوت

بال  مكثف  بشكل  املسيحية  امليديا  واستخدمت  بين هؤالء  نعلمها  ال  اخرى  امور  هناك 

تفكير عن شهادة الكنيسة امام االخرين من االغلبية التى تعيش املسيحية العربية وسطها 

 وبدون تفكير فى شهادتنا

حماة االيمان منحرفين فكريا وان قادة     يحاول ان يثبت انه على حق وانبل كل طرف كان  

 هراطقة الهوتيا  التعليم والتسبيح

كامل للمشهد قاد الى تعثر الكثيرين    هذا الحوار الذى دار وسط عدم فهم  اعتقادي وفى  

 اإلنجيلي داخل وخارج الكيان 

 والكل اصبح من فريق املتفرجين 

ال يفهم ملاذا هذا   اإلنجيليهى شهادتنا امام العالم رفقا بنا فالكيان  ومن الخاسر فى النهاية  

يحرك هذه  الذى  ومن  ذلك  وراء  لديهم مصالح  ام هم  يتجادلون  التراشق هل عن حق 

االمور ومن الذى يستفيد ارى ان الكل خاسر فى هذه املعركة والتى اثبتت عدم حكمه فى 

هنا فكان  االزمات  مع  التعامل  ملفات  أفكارهم  ادارة  من  ينتقص  ان  همه  كل  فريق  ك 

 وآرائهم وأعمالهم 

وفريق آخر كل همه ان يخرس ألسنة هؤالء بغض النظر عن ما يدور فى الكواليس هذه  

املعركة وهمية وابطالها من ورق والخاسر الوحيد هو شهادة الكنيسة وكان الجدر من  



 33 

 اإلنجيليمن هنا وهناك النظر الى قضايا مصيرية للكيان     التى خرجت علينا     البيانات

 ى املجتمع مثل قضية التواجد املؤثر ف

وكيف نساعد بعضنا البعض ونساند    والبحث عن كيف اخدمك فى وسط جائحة عاملية  

فهو   فكريا  لو مختلف  بشكلها   ى اخذاالخر حتى  كنيستنا  لقضايا  نظرنا  املسيح هل  فى 

 اإلنجيلي ان املشهد    وأيمانيالشامل ام بنظرة ضيقة افقدتنا التوازن ولو الى وقت قصير  

سيتعافى وقد مر بهذه الخالفات فى كل مراحله التاريخية وحتى بين املذاهب املختلفة ولكن 

فقط تم تضخيم المر فى عصر الفضاء املفتوح ووسائل اسرع فى التواصل وربما نحتاج  

ويبنى ويخدم ويساند ويقدم محبة املسيح بدال من بذر     ان نجلس معا نتحاور فى ما يهم

نقسام والتراشق باالتهامات ال بديل عن تقديم املسيح وال بديل عن  بذور الكراهية واال 

خالص النفوس واصلى ان تستعيد كنيستنا عافيتها بعد كورونا وتظل شهادتنا االنجيلية  

 منارة فى ارضنا وشهادة لنعمة هللا فى حياتنا. 
 

 : اإلنجيليالديمقراطية واملشهد 

بالديمقراطية تتميز  االنجيلية  القرار  وا   الكنائس  تنظيم    الجماعي تخاذ  طريق  عن 

واملجلس او   الراعيوينوب    والراعيالكنيسة اداريا بشكل هرمى فالشعب ينتخب الشيوخ  

 . ما يسمى بالعمدة فى ادارة شئون الكنيسة

 

فى كل العالم ويوجد نظام    املتبع  املشيخيربما ال يعرف الجميع ان هذا النظام هو النظام   

 باقي شئون الكنيسة تكون صغيرة وتوزع املهام على    إلدارةلجنة    نعبارة ع املجتمع وهو  

وهذا النظام فى الكنائس الكبيرة التى   الكنس ياالفراد ولها يرجع القرارات الكبرى فى العمل  

مى االسقفي ربما  يصعب ادارتها بنظام املجلس املنتخب فقط وهناك نظام تقليدي يس

الكنائس  بعض  االسقف     يوجد  ادارة  وهو  به  وهذه    إلدارةتعمل  الكنيسة  شئون 

قادت الى تقليل سرعة نمو الكنيسة االنجيلية الى حد ما الن نظام   املفرطةالديمقراطية  
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مشروع كبير وعدد االغلبية يرجح القرار فى كفة   أى املجالس يحتاج اجراء انتخابات على  

للنور مما اصبحت    ا اذا وجدت رؤية كبيرة وعظيمة تأخذ وقت حتى تظهرالقبول وهكذ

الكنيسة وتحقيق اهدافها وتعانى كثير من  تنفيذ مأمورية  فى سبيل  الديمقراطية عائق 

مجالس الكنائس باالنقسامات وسوء االدارة لعدم فهم الديمقراطية بشكل سليم مما 

ال حياة وال يستطيع أحد مساعدة هذه مبنى ب  يسبب عرقلة مسيرة الخدمة ونرى كنائس 

 الكنيسة بعد ذلك 

دراسات احصائية ربما ال تتوافر للباحث فى    يحتاج  الرصد فى ظواهر الكنيسة االنجيلية

هذه املواضيع وال اريد ان اصدر احكام او استنتاجات غير مبنية على ارقام فمثال قضية  

 ما هو عددهم وهل الحركة االنجيلية حركة جاذبه للشباب  اإلنجيليالشباب 
ً
 ونوعا

ً
 كما

 

تأثير   اصبح  وربما  الشباب  من  اجتذابهم  تستطيع  من  عدد  ذات  وكم  الكنائس 

الشرق   المريكي  الغربي   الفكر كنيسة  علي  تبنى     خصوصا  منه  كبير  عدد  ويوجد 

بمناهج وبفكر وبدعم من الخارج للعمل فى الشرق االوسط مما اسفر على سوق    خدمات

جعل عدد كبير من الشباب يتجه الى االبتعاد عن   االجودة وهذكبير يزداد املعروض وتقل  

ما ظاهرة االلحاد لها اسباب عديده احد هذه االسباب االستغراق  الدين لعدم جدواه رب

فى العاطفية الدينية على حساب العقل واملنطق مما جعل شباب كثير يشعر ان التدين 

حوار  قديموافكار    خزعبالت وعمل  لهم  للخروج  ونحتاج  العقول     موروثه  الى  للوصول 

عاطفية   غيبية  عملية  فى  وعاشت  تغيبت  التى  تبنىوالنفوس  بشكل    ال  ايمانا 

 الى اين ؟؟ تحديات املستقبل كحركة انجيلية جاذبة.  اإلنجيليالشباب   متوازن 

  

 : اإلنجيليالعضوية واملشهد 

فى شائكة  قضية  اإلنجيلية     العضوية  الكنائس  فى  العدد  ومعرفة  االنجيلية  الكنائس 

فى الشرق االوسط ربما يكون من الصعوبة الن القيام بعملية إحصاء     بمذاهبها املختلفة
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التيار   تعصب من  الكنائس   التقليدي فى ظل  انجيلية من  فى خدمات  البعض  واشتراك 

 الشلة عائليه او اسباب ستجعله منبوذ من مجتمع    سبابل التقليدية وال يريد االفصاح  

الكنائس  لدى  العضوية  دفاتر  فى  دورية  تصفية  عدم  ظل  فى  وأيضا  واالصحاب 

مسجلين   االنجيلية اعضاء  تجد  سافر     مما  او  هاجر  من  منهم  ولكن  العائلة  بحسب 

ال   للخارج للعمل كنيسة ويظل اسمه موجود الرتباطات القربى او لكى يستمر بتعضيد 

 يوجد    شهري بتعهد  
ً
العضوية قضية مبهمة فمنهم من يقول مثال مليون    2وهكذا تظل 

وسوريا  إنجيلي السودان  فى  االلف  بمئات  وأعداد  مصر  واالردن     فى  والعراق  ولبنان 

حوالى     فى الشرق   اإلنجيلينوفلسطين وبعض الجاليات فى الخليج وربما يصل إجمالي عدد  

فى املائة وربما ترجع اهمية العضوية لجل  ١كن ان تصل الى ونصف مليون والنسبة يم ٣

 وربما لها التأثير فى املجتمعات
ً
حيث رافق الحضور اإلنجيلي في     معرفة نمو الكنيسة كما

التعليمية  التعليم، حيث ساهمت املؤسسات  بالتشديد على رعاية  الشرق منذ بداياته 

 . اإلنجيلية فى حركة التعليم وتقدمه

 

 خدمة السيدات فى الكنيسة: 

بركة كبيرة اثبتت االيام اذا تعاون السيدات انجحوا عمل الكنيسة بكل تأكيد خدمتهن   

واذا دخلت الغيرة والقيل والقال انقلبت الكنيسة وهذا بالطبع له اسباب كثيرة السيدات 

نف واثبتت  االحد  مدارس  فى  االطفال  وتعليم  الترنيم  فى  جدا  متميزة  مواهب  فى لهم  سها 

وفى رأى هى   الرسامةالتعليم والرعاية فى الكنيسة االمريكية وربما العربية ايضا لكن يبقى  

لكن على العموم )هى ( ال يمكن االستغناء عنها    الرسميمجرد تصريح بالخدمة بشكلها  

لكن توجيه طاقتها يحتاج حكمة وتعامل خاص للطبيعة النفسية للمرأة وهذا ال ينتقص  

الف فى منها بل  السيدات  امواج  التعامل مع  فى  بر االمان  الى  بنا  هم لطبيعة االمور يصل 

 .كنيسة املسيح
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 : وثانوي  إعدادي خدمة شباب 

للكنيسة    الحقيقيارتباط املراهقين بالكنيسة هو ما يصنع الفرق لذلك مرحلة التكوين  

يبدأ مع املرحلة الثانوية فهذا ما يجعل الشخص يستمر فى حياة الكنيسة ام يتم تسريبه  

الى غير رجعه وسيكون رجوعه بعد فترة ويحتاج معجزة حقيقية لتغيير القلب او يكون 

الى كارثه بكل    شبه مستحيل لكن عدم اهتمام الكنيسة باملراهقين سيقود 
ً
صعب جدا

ن يكون الولية أ  ينبغياتفق معك لكن احتواء هذا الجيل  ،  ل سن صعباملقاييس ربما تقو 

اليه بالحب  القصوى للكنيسة لذلك علينا ان نبذل اقص ى مجهود لهذا السن ونلتفت 

 .لكى يثبت فى محبة املسيح

 

 الوعظ ألجل خالص النفوس: 

هو   اإلنجيليلخالص النفوس فى املشهد    باإلنجيلالوعظ الكرازى واملقصود به املناداة  

بنفس مفرداته منذ خمسين عام ولم يتغير بل ازداد جمود لذلك ال نجد على الساحة  

مع  هى  محاوالتنا  كل  بل  الكنيسة  فى  الشباب  قلوب  الى  الوصول  يستطيعون  كارزين 

 ولدى سؤال لكل
ً
 او وراثيا

ً
  إنجيلي راعى    املترددين على الكنيسة واملرتبطين بها سواء عائليا

 :بغض النظر عن مذهبه

هل تستطيع حصر نفوس جديدة تنضم للكنيسة كل عام على اقل تقدير !! نحن نصنع  

 بدون ثمر نعيش احتفاالت بدون نتائج ونصنع  
ً
لنجوم الخدام بدون فوائد   نبضاتصخبا

ان الوعظ الكرازى املوجود على الساحة يحتاج    اعتقادي الى متى نصنع ضجيج بال ثمر  

التدريب على خطاب   معاصر   دينيالى تغيير شامل ومعرفة اعرف حال غنمك البد من 

يستحق   اال  للمسيح  البعيدين  ويجذب  والعقل  القلب  ويخاطب  الناس  بواقع  يرتبط 

 امللكوت ان نبذل مجهود فى تطوير ادواتنا لصيد الناس من هالك اكيد لسماء مجيده  

 لجل مستقبل مختلف اإلنجيليملشهد ما اراه االن حالة تحتاج الى تغيير فى ا
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: الزم عشان نقيم  علق الخ سامح على هذا الكالم من صفحتى على الفيس بوك وقال  

نعرف   الزم  هىالخدام  خدام    ما  بهموم    كتيرالخدمة  بيتاجر  ومنهم  فقط  كالم  بياعين 

الناس بمجرد كالم مسكن /هل املسيح اللى كان يصنع الخير العظيم كان. بياع كالم واال  

فى تغير واقع / الخدمة اصبحت مهنة ملن ال مهنة    له كان يصنع كان يعمل كان يساهم 

 ا اكثرهم( حد بفرض نفسة على الخدمة بدون مواهب روحية بيكون عثرة وم وأي  لألسف

مع مرور الوقت   لنهمن الخدام  عند الكثيريين    لغة اإلحباط    ا  ربما نحتاج أن نفهم ملاذ

هم الغير مدعوين وتراجع املدعوين للصفوف الخلفية وترك املشهد  ، صار من يخدمون 

هللا لم ،  من أسوء الى اسوء وفى كل جيلملن يريد أن يستفيد ويتربح وهكذا صار االمر  

بال شاهد بل اتى الى عاملنا وارسل رجال هللا الذين ينادون بصوت هللا ويؤثرون  يترك نفسه  

ما   وهذا  نطلب    اإلنجيلياملشهد    لجل  نصليهمللكوته  ان  قبل  أوال  فينا  ما  يغير هللا  ان 

 !! لألخرينالتغيير 
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 الفصل الرابع 

  اإلنجيلي نظرة مستقبلية للعمل  

ال يمكن ان يتوقف الحال عند هذا الحد واال سيكون عمل    اإلنجيليبعد قراءة املشهد  

ومدح   بسلبياته  للمشهد  نقد  مجرد  بل  مكتمل  نحلم إليجابياتغير  بأن  علينا  لذلك   ،

عموما فى الشرق   اإلنجيليبمستقبل افضل لهذا الكيان وهذه املؤسسة واقصد العمل  

فيه     االوسط ويشارك  الواقع  ارض  على  يتحقق  بل  العقول  فى  محبوسا  يظل  ال  وحلم 

لكنيسة  النبوي الجميع ونرى نتائج مثمرة تغير الواقع وترسم واقع جديد وهذا هو الزمن 

تقف وتنادى بوقت يتوقف فيه الجميع عن التراشق بالكلمات ورؤية الحقول    الشرق ان

االجابة  وتكون  ؟  يذهب  ومن  ارسل  امللوك من  ملك  نداء  وتسمع  للحصاد  ابيضت  وقد 

 هأنذا ارسلني!! 

يوجد فى املشهد نافذة امل لكن ستكون فقط ملن يخضع ويستمع لصوت الروح القدس 

م وضوح للرؤية بشكل كامل فكل واحد يفعل ما يحسن هو عد   والغريب فى املشهد االن  

سكة   اعرف  انا  ويقول  أحدهم  ويبدأ  الناس  لتشجيع  شعارات  يرفع  البعض  عينية  فى 

الكيان   الكنيسة تعالوا من هنا !! واخرين يقولون السكة من هنا !! وبين هنا وهناك اختلط

ن ينسحبون من املشهد هل نسير من هنا او من هناك وحالة الضبابية مع الوقت جعلت م

 عدد كثير. التىويجلسون منتظرين ماذا سيحدث فى الزمن 

والسؤال هل ما يقوله القادة سيحدث ام اننا ستدخل على فترة ضبابية اخرى ام فجر  

جديد سيشرق للكنيسة ال يستطيع احد ان ينكر ان املشهد ملبد بالغيوم ولكن االيمان  

ف الغيمة مطر وحينما يسقط املطر سيذوب جليد  يجعلنا نثق فى نعمة القدير وان خل

التصريحات التى اخذتنا فى طرق بعيدة ويعود الجميع ملا امر به الروح القدس الكنيسة  

او مجرد شعارات   للكنيسة  الروحية  القيادة  من  استحسان  االمر  فليس  تأسيسها  منذ 

ورجعوا    وجهىوصلوا وطلبوا    وخضعوا  شعبيحماسية للجموع بل هو ببساطة اذا تواضع  
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مطر الروح القدس على الجميع   ويأتيعن طرقهم الردية هنا تبدأ السماء فى االستجابة  

االفتقاد   عملية  اسميها  وهذا  ارضنا  ويشفى  خطايانا  حلمت   اإللهيفيغفر  طاملا  الذى 

بوجوده فى كنيستنا العربية وما زلت احلم ان يتحقق حينما ينزل املطر فيشفى االرض  

يارب حق الغفران     ق رجاء شعبكامين  قلوبنا لطلب  ايقظ  ارادتك  واصنع معنا حسب 

 والتوبة

 ايقظ قلوبنا االمتالء من روحك

 ايقظ قلوبنا للخضوع لصوتك 

 ايقظ قلوبنا واشفى جروح كنيستنا 

 ونصلى ان تفتقد شعبك فى هذا الجيل فيستعلن اسمك للجميع 

 الوسط: الجامعة االنجيلية بالشرق حلم تأسيس 

جامعة فيها كل التخصصات برؤية وفلسفة الفكر    يرين بهذا الحلم وهو تأسيسيحلم كث

وهو الذى اسس الجامعة االمريكية منذ قرن من الزمان فى بالدنا بالشرق   اإلنجيلياملصلح  

مصر ولبنان وما زالت منارة تعليمية للجميع ولكن اصبح من الضرورة ان تقوم املؤسسة  

بدور   كم  وطني االنجيلية  نتركه    قوميشروع  كبير  حوله  فالكل   لجيالنلتف  بعدنا  من 

الحل ونراه يتحقق بهذا  نبدأ  ان  واتى    سيمض ي فهل نستطيع  ان نقول لقد هرمنا  قبل 

 !! الشيب علينا

 
ً
 قويا

ً
اعلم يقينا ان كنيستنا بكل مذاهبها تريد تأسيس جامعة انجيلية والتى ستكون دافعا

 املجتمع.للجميع ولتحقيق رسالة الكنيسة فى 

  

:
ً
  كنيسة املجموعات املنظمة رعويا

حلم أن تكون كنيستنا املصلحة فى الشرق تدخل فى نظام الكنائس التى تنمو عن طريق 

املجموعات الصغيرة الجو الذى ينتج منتج جيد من الشخصيات فالعمل العام يجعلنا ال 

الكنأ نستطيع   تنظيم  لكن  الناس  من  الكثير  فنفقد  بالجميع  نهتم  لكل   يبراعي يسة  ن 
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حلم اتمنى ان اجده على    الروحيهو اهتمام شامل بمنهج التلمذة والتشكيل     مجموعة

بعضنا   نرعى  يجعلنا  بتنظيم  مستعدين  نكن  ولم  كورونا  فيروس  جاء  لقد  الواقع  ارض 

بشكل جيد     بعض   تنظيمه  تم  اذا  فعال  نظام  الصغيرة  املجموعات  لكن  فعال  بشكل 

 وبطريقة روحية متوازنة.

 " اتفق معك جداعلق القس شوكت على هذا الكالم 

ما نحتاجه لهذه الرؤية هو تنمية روح االنفتاح على اآلخر بشكل متوازن والقبول غير  

 املشروط والناتج انسجام ونمو" 

التعليم   فى    الكتابياختلط  وهذا  البشرية  التنمية   اعتقادي بالتنمية  الن  كبيرة  مشكلة 

وان التغيير يعتمد عليك وعلى ما تبذله من مجهود ربما   لألفضلالبشرية تنادى ان تتغير  

هو عمل   لألفضليكون للوهلة االولى كالم مقنع ولكن فى كلمة هللا تعلمنا ان تغيير حياتنا  

وبنا ويسكن فينا فاسدين بالطبيعة نحتاج الى املسيح ليغير قل  ولننا٪   ١00الروح القدس  

٪  وهذا يعنى ان االولوية لعالقة ١00وبعدها نحتاج الى التغيير بقواعد التنمية البشرية  

تكمن فى خضوعنا لعمل هللا وطاعتنا لسماع صوته وهذا الذى    الروحيالتغيير والتشكيل  

 وقواعد  املتوازنةبدون اختالط بين الروحانية    لألفضليساعدنا ان نتخذ خطوات التغيير  

البشرية املشهد    التنمية  لذلك  اإلنجازات  من  اكثر  التوازن  عن   اإلنجيلينحتاج  يبحث 

 اإلنجازات وال يبحث عن القيم التي تحركه في الوصول لهذا اإلنجاز. 
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 الخاتمة 
رغبة منه ان يعطل ارساليتنا ولكن   اإلنجيليصورة مشوهة يرسمها البعض عن املشهد  

ال يصح اال الصحيح نحتاج ان نتصالح مع انفسنا اوال ونخرج الخشبة من عيوننا قبل 

التى فى اعين االخرين وهنا مهما كانت محاوالت البعض لتشوية سمعة الكنيسة    القذى 

اوراق الحياة  املقدسة شجرة مثمرة على مجرى مياه  الحياة  ها ال وخدمتها سيبقى جذور 

تذبل وثمرها ال ينتهى وكلما انهالوا عليها بالقذف كانت استجابتها ثمار تنعش الحياة وتغير 

واقعها واملوضوعي فى الحكم من الذين ينتقدون الكنيسة االن سيدرك انه لوال نعمة هللا 

نعمته وهذا عمل يديه وسينميه فى وقته ال تستعجل النتائج هو يعرف    فهيملا خلص احد  

االثمار هو سيعطي حسابا عن كل ش ئ صنعناه بعدل وهذا ما نرجوه وليس حكم موعد  

البشر بل حكم هللا علينا فى نهاية الزمان فمهما قالوا عليك سيبقى الهك شاهدا لك كل  

 فهل نستعد يا شعب املسيح!!   ما عليك هو ان تتقدس وتستعد لالستخدام

 

  لف اإلصالح فى الكنيسة:ريد ان اطرح اجندة عمل للمهتمين بمأفي الختام 

  :اإلنجيليالحالة الراهنة للمشهد 

 :اآلتيبعد دراسة وقراءة مستقبلية تستلزم 

 ورجوع  صالة وتوبة -١

2- 
ً
 للبناء تواضع القادة والشعب والتصالح معا

  طلب الحكمة ملسيرة املستقبل-٣

 وضع برامج خدمة الشباب اولوية قصوى -4

 تطوير املنظومة  الالهوتيالتعليم -5

 انتاج من البيئة املحلية  مناهج التلمذة-٦

   كنيسة املجموعات-٧
ً
 وتنظيمها رعويا

 الشفافية  ومؤسسات الكنيسة الكنس يإدارة العمل  ضبط اإليقاع فى-8
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 املختلفة تنظيم وتنسيق العمل بين مجاالت الخدمة -٩

 غيرها فى العبادة الكنيسة اإلنجيلية عن  ميزت   DNAعمل شفرة وراثية  -١0

 لتنمية املواهب   إنشاء مركز الكتشاف املواهب ومساعدتها فى كل املجاالت-١١

 كخطة للعمل وسط املجتمعات العربية  التنمية الشاملة-١2

 

عرف ان هناك برامج للخدمة فى مجاالت متعددة ولها روادها ولكن نحتاج االلتفاف  أ

بتضافر الجهود معا مثل تكثيف الضوء معا معا فى أولويات االجندة االصالحية والعمل 

 . كل ما ليس للبناء ونبنى معا ملجد اسمة وامتداد ملكوته إلنتاج أشعة الليزر فنقطع
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